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Klädda för fotboll
Lätta, snabba och snygga
En landslagströja i fotboll är inte bara en fråga om utseende och 
funktion. I sommarens EM och OS är känslan minst lika viktig. Spe-
larna vill känna sig lätta och snabba. Då är skydd störande, och elas-
tiska kläder med tyget tajt mot huden är en rådande trend.

”Ma n s k a i n t e b a r a v a r a  fotbollsspe-
lare nu, utan akrobat också”, sade Lotta 
Schelin forward i svenska damfotbolls-
landslaget, när hon intervjuades i kvälls-
tidningen Expressen år 2007. Hon var då 
modell för Puma underkläder och fick 
gång på gång slänga sig fram för att skjuta 
volleyskott, i fotostudion där hennes 
kroppsrörelser skulle förevigas på reklam-
bilderna.  

Nu är det snart OS igen och dags att 
njuta av Lottas akrobatik på planen. För 
det är självklart inte bara i reklamsam-
manhang toppspelare måste vara akroba-
tiska, utan framför allt i sitt jobb på 
fotbollsplanen. Betydelsen av unika 
prestationer har ökat när det gäller att 
skapa sportstjärnor i dag, enligt sociolo-
gen Barry Smart. Han hävdar att publiken 
vill se stjärnorna uttrycka tävlingsinstinkt, 
glädje och andra starka känslor såväl som 
kroppsstyrka, snabbhet och teknisk 
skicklighet. Allt fler sporthändelser kan 
ses på tv, via webben eller på bilder i 
dagstidningar och specialmagasin. 
Höjdpunkter från fotbollsmatcher sänds i 
repris om och om igen. Även åskådare på 
arenorna kan se repriser på stora bild-
skärmar. Fotograferna försöker fånga ”det 
vackra spelet”, vilket för många fot-
bollsälskare innefattar spektakulära 
rörelser som ger bollkontroll eller preci-
sion i skottögonblicket. Att skicklighet och 
prestation betonas bidrar alltså samtidigt 
till estetisering av spelarnas kroppar. 

Kläderna viktigare än någonsin
De tröjmodeller som vi får se de svenska 
damfotbollslandslaget spela i under OS, 
och herrlandslaget under EM, lanserades 
tidigare i år. Att spelarna vid stora mäs-
terskap visas upp i nya kläder kan tolkas 
som ett bidrag till estetiseringen – klä-
derna ska göra att spelarna ser snygga ut. 
Med teorier hämtade från materiellt 
inriktad klädforskning kan man dock 
framför allt se det som att kläderna är 
(delar av) kroppstekniker. Det betyder att 
hur plagg är skurna, hur tjocka och hur 
elastiska de är påverkar hur spelarna kan 
röra sig och vad de kan utföra tekniskt 
med kroppen. Tolkade på det sättet är 
fotbollskläderna även viktigare än någon-
sin som funktionella arbetskläder, som 
tillåter spelare att prestera optimalt. Men 
är det så spelare och andra aktiva i 
fotbollsklubbar på elitnivå ser på kläder 
för träning och match? Vilka upplevelser 
och erfarenheter har de av fotbollskläder i 
dag?

För att få svar på de frågorna har jag i 
forskningsprojektet Fotboll och kläder – 
En av konsumtionskulturens kopplingar 
intervjuat 24 spelare från allsvenska 
fotbollsklubbar på både herr- och damsi-
dan. Jag har även samtalat med drygt tio 
personer som arbetar som materialförval-
tare, klädinköpare, sportchef eller tränare. 
Tolkningar av intervjuerna har visat att 
uppfattningar om vad som är snyggt (este-
tiska aspekter) betyder mycket i dag, men 
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man om sin klubbs resekläder. En annan 
spelare berättade att det känns lite 
roligare att representera klubben när man 
är välklädd. För honom var det även 
viktigt att vara snygg för upplevelsen av 
vad laget presterar på planen: ”Det ser 
bättre ut och man känner sig som ett 
bättre lag nästan om man har bättre 
kläder”. 

Det gäller att ha gott självförtroende för 
att kunna prestera på toppnivå. Kläderna 
kan ha just den viktiga psykologiska 
betydelsen att bidra till känslan av att 
laget är professionellt. 

Särskilt damlagsspelare berättade att 
snygga tränings- och matchdräkter, gärna 
i insvängd dammodell, ger en känsla av 
proffsighet. En anledning till detta kan 
vara att dagens kläder är en positiv 
kontrast till de alldeles för stora gamla 
avlagda kläder från klubbarnas herrlag 
som en del av tjejerna spelade i när de var 
yngre. En spelare sade, med tydlig refe-
rens till tidigare plagg hon använt, att 
kläderna hon spelar i nuförtiden på 
elitnivå är lätta att röra sig i: ”De är 
ganska tajta. Inte extremt… men så att du 
inte känner att de är stora tält som du 
springer omkring i.”

Den viktiga storleken 
Även bland herrlagsspelarna talades det 
om klädernas storlekar. En av mina frågor 
var om spelarna någonsin hade upplevt 
att kläderna hade hindrat dem från att 
prestera på planen. En man berättade att 
han aldrig hade hämmats av att något 
plagg satt för hårt. Tvärtom hävdade han 
att kläderna inte fick vara för stora: ”Jag 
tycker det viktiga är att man är bekväm i 
det man har på sig och att man känner 
sig… att det är jag liksom. Jag skulle inte 
vilja ha en jättepösig matchtröja på mig 
alltså… Det kanske skulle förhindra min 
prestation för att jag inte känner mig 
bekväm och inte trivs i vad jag har på 
mig”. 

Designforskaren Judy Attfield skriver 
att kläder har speciell betydelse i förhand-
lingar mellan det inre självet och den yttre 
omvärlden, eftersom de finns i vårt 
närmaste privata utrymme – på kroppen 
där de ligger an mot huden. Citatet ovan 
kan tolkas som att det handlar just om 
hur spelaren med hjälp av klädseln passar 
in sig själv på det ställe i världen där han 

strävan efter prestationer och föreställ-
ningar om hälsa har också stor del i att 
forma fotbollsspelares klädupplevelser. 

Gruppkänsla och proffsighet
En del av det de berättade handlade om 
att matchdräkter och träningsställ är 
sportuniformer som skapar gruppidenti-
tet, enhet och tillhörighet. Kostymerna 
som herrlagsspelare har på sig när de 
kommer till hemmamatcher och de 
bekväma resekläderna som de har då de 
åker buss till bortamatcher fungerar på 
samma sätt. ”Alla ska var likadant klädda 
– se ut som ett lag!”, sade till exempel en 

Polskt jubel efter det första målet 
i EM-turneringen. Förutom de 
åtsittande tröjorna, observera 
de minimala benskydden på 
målskytten Robert Lewandowski.
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ska vara verksam. För att han ska kunna 
göra sitt bästa på planen räcker det inte 
med att dra på sig matchdräkten och inta 
sin position som lagspelare. Känslan av 
att ”vara jag” måste också finnas med. 
Fotbollsspelare kan dock inte välja till 
exempel modell eller färg på plaggen för 
att vara personliga, så som idrottare som 
tävlar i individuella sporter kan. När det 
gäller kläder är det bara storleken de kan 
laborera med. Annars får man som 
spelare i ett lag ta till frisyren eller en 
tatuering för att nå ett personligt uttryck. 
Mannen som citerades har för vana att 
bära kläder som följer tätt inpå kroppens 
former. Det har blivit en del av hans 
känsla av själv (hans subjektivitet). Därför 
måste, han även när det gäller matchtrö-
jan, välja en storlek som känns kropps-
nära för att känslan av ”jag” ska infinna 
sig när han är på planen. 

 
Lätta för känslan av snabbhet 
Både spelare och ledare har en stor tilltro 
till de stora sportklädesföretagens pro-
duktutveckling. En inköpare sade att 
producenterna inte vågar släppa ut saker 
på marknaden som inte fungerar, och 
betonade att fotbollskläder är funktionella 
i dag. En damlagsspelare hävdade att i 
dag förväntar man sig det bästa materialet 
i kläderna: ”Tja, vi litar på utvecklingen 
antar jag… Det handlar mer om att det ska 
se snyggt ut och passa än om materialet”. 
Märkbara materialförändringar kom 
under 1990-talet när syntetmaterialens 
egenskaper förbättrades. En damlagsspe-
lare sade till exempel om dagens match-
tröjor: ”De andas på ett annat sätt och det 
är ju annat material, så att – man märker 
skillnad … Man svettas mycket och det tar 
upp det så man inte blir så våt och kall. 
Det har blivit bättre, det har det.” 

Spelarna tog även upp att kläder gjorda 
av tunna, lätta och helst även elastiska 
tyger känns sköna att ha på sig under 
träning: ”Man ska inte känna sig trängd 
av kläderna utan dom ska sitta lätt på 
kroppen och kunna andas liksom”, sade 
en av spelarna. Eftersom lätthet kopplas 
till snabbhet är det optimala ur spelarnas 
synvinkel just kläder och skor som känns 
lätta: ”Man vill ju ha så lätt sko som 
möjligt. Man känner sig lite snabbare, och 
det blir lite lättare att springa”, sade till 
exempel en man. Jag tolkar spelares 

sammanblandningar av lätt och snabb 
som ett exempel på det viktiga perspekti-
vet att sinnena samtidigt förnimmer 
”varandet i världen” ur olika överlappande 
perspektiv som tillsammans skapar ett 
helhetsintryck. Detta är en del av den 
franske filosofen Maurice Merleau-Pontys 
teorier som brukar kallas kroppens 
fenomenologi. I samma ögonblick som 
spelaren känner att kroppen rör sig 
snabbare än någonsin förr känner han 
också av skornas, jämfört med tidigare 
skomodellers, lägre vikt. De båda förnim-
melserna mixas ihop till en totalupple-
velse av lätthet-snabbhet. 

De ifrågasatta benskydden  
Även benskydden tolkas och värderas 
utifrån kopplingar mellan lätt och snabbt. 
Upplevelsen blir då att de ger en oönskad 
känsla av extra vikt. Därför är många 
elitspelares benskydd i dag så små att 
man kan hålla ett skydd i sin handflata. 
Fotdelen, med tjock skyddande stoppning 
över fotknölarna, kan man lätt dra av 
eftersom den är fastsatt med kardborre-
band vid den övre hårda delen som sitter 
över smalbenet. En inköpare berättar att 
det är nästan bara ungdomsspelare som 
använder fotdelen. Han säger att den gör 
fötterna stelare så det är skönare att spela 
utan. 

Spelarna har ett avspänt förhållande till 
skador. De tycks se det som en nödvändig 
del av spelet att ta risker och att då och då 
bli skadad om man vill vara en fram-
gångsrik fotbollsspelare. Att spela med 
mycket små benskydd eller att träna helt 
utan dem tycks inte uppfattas som ett 
stort risktagande jämfört med alla andra 
skador man kan ådra sig: ”Det är väl 
sällan man får smällar på smalbenet 
faktiskt. Mest så blir det på låren eller 
fötterna”, sade till exempel en mittfältare. 
Vanan att utsätta kroppen för hårda tag 
och att ta lätt på hälsa har kopplats till 
skapandet av manlighet. Men jag har 
knappast märkt någon skillnad på herr- 
och damlagsspelares attityder:” Man 
tänker nog inte så mycket på skyddande. 
Utan det handlar mer om att det ska vara 
litet, man ska vara lätt och sådär. Det ska 
inte vara nåt som stör en liksom”, sade en 
damlagsspelare när vi kom in på benskyd-
den. Hon fortsatte: ”Det är opraktiskt och 
lite klumpigt och så. Vi ser liksom inte att 
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det är som att dom ska skydda oss, utan 
det är mer att det är opraktiskt”. Det hon 
sade hördes som ett eko av vad herrlags-
spelare tidigare hade sagt. Enligt en av 
dem hade vanan att inte tänka så mycket 
på skydd att göra med kravet på snabbhet: 
”Ju högre upp, ju högre nivå man kommer 
på fotbollen… Ja, det ska inte finnas några 
hinder för att jag ska vara så snabb som 
möjligt och sådär… Utan så lite som 
möjligt och så lätt som möjligt. Och man 
ska vara så snabb och smidig som möjligt. 
Och sen får man ta skadorna i så fall 
kanske”.

Ljumskbyxor – aldrig på match
Ett plagg som spelare dock själva nämnde 
som skyddande är ljumskbyxor. Dels finns 
tjocka eller tunnare så kallade värmebyxor, 
helt och hållet eller delvis gjorda av 
neopren (syntetiskt gummi), dels tunna 
tights av polyester. När jag lägger fram 
funderingen att det väl kan bli för varmt 
ibland får jag höra: ”Det ska vara varmt!”. 
Musklerna ska hållas varma för att minska 
skaderisken. Särskilt de tjocka så kallade 
Vulcan-byxorna ses som ett skyddande 
plagg som bidrar till att förebygga muskel-
skador. Att använda dem kan föra med sig 
en känsla av att du tar hand om dig själv; 
du gör vad du kan för att undvika ljumsk-
skador. De ger värme, men ingen av 
spelarna säger att tjocka ljumskbyxor ger 
en känsla av välbefinnande. Tvärtom 
berättar en mittfältare att han känner sig 
lite hämmad i dem: ”Det är ganska svårt 
att röra sig i dom och sådär. Så dom använ-
der jag inte så mycket”. En annan spelare 
berättar att han alltid använder ljumsk-
byxor på träning, men aldrig under match: 
”Då tar jag av dom, för man blir lite lättare 
när man inte har dom tjocka byxorna på 
sig… ”Det är ändå lite psykologiskt. Man 
tar av dom till match och känner sig lite 
lättare för att man inte har så mycket på 
sig”. Han är villig att offra mer under 
match och en ändring av klädseln kan 
bidra till att skapa den förnimmelse av 
lätthet som måste finnas för att känslan av 
maximal prestation ska kunna infinna sig. 
Att prestera bra väger tyngre än att ta vara 
på varje möjlighet att skydda kroppen. 

Kroppen försvinner i rätt kläder 
På en direkt fråga om matchdräktens färg 
spelar någon roll nämnde en spelare att 

färgen på strumporna kan ha betydelse 
när man ska passa bollen utan att ha tid 
att titta upp under täta närkamper med 
många personer inblandade. Men för 
övrigt hade de flesta inte något att säga 
när jag i intervjuerna ställde frågan vad 
fotbollskläderna betyder under en match. 
Några svarade snabbt att då är kläder 
inget man tänker på för då ligger fokus på 
det man ska göra – spela fotboll! Andra 
funderade ett tag men kom inte alls på 
något att säga. 

 När de spelare jag intervjuar inte har 
något att säga om klädernas betydelser 
under själva spelet tolkar jag det som att 
fotboll är som bäst när varje spelares 
egen kropp har ”försvunnit” från hans 
eller hennes medvetande. Detta betyder 
enligt filosofen Leder att kroppen upphör 
att vara ett objekt som vi uppmärksam-
mar och riktar vårt medvetande mot. 
Istället fungerar den som ”det förnim-
mande subjektet” – kroppen blir ett 
verktyg för vår handlingsinriktade 
existens i tillvaron. Jag har redan varit 
inne på att klädernas textila material 
möter huden. Att plaggen inte hindrar 
eller hämmar på något sätt är därför ett 
materiellt villkor som krävs för att 
kroppen som objekt ska kunna försvinna. 
Bara om man kan låta bli att tänka på 
sina kläder kan man också stänga av de 
medvetna tankarna på sin kropp och 
sinnena kan istället riktas in helt på att 
försöka ta in och bearbeta allt som 
händer på planen. 

En spelare beskrev till exempel hur 
kroppen långt in under matchförberedel-
serna kan vara ett objekt som man 
betraktar utifrån. Men han berättade 
också att när spelet väl kommer igång 
tänker man inte längre på klädseln och 
utseendet: ”Det är klart… Man gör sig i 
ordning och absolut, då tänker man på 
hur man ser ut och så. Även när man 
byter om inför match kan man ju kolla sig 
i spegeln… Men när det väl är match så 
tänker man inte nånting på det faktiskt”. 
Så sent som när man står uppställda på 
planen för att ta emot publikens häls-
ningsapplåder passar ofta några spelare 
på att rätta till strumporna eller dra lite 
extra i tröjan, vilket jag tolkar som 
handlingar inriktade på att få kläderna 
att kännas rätt mot kroppen – det vill 
säga helst inte kännas alls.

Fotbollsspelare anno 2002.
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Nya kläder – nya känslor? 
De jag intervjuade använde kategorierna 
kropp, mellanrum och kläder när de 
talade om upplevelsen av bekvämlighet. 
Känslan som eftersträvades var vanligtvis 
den av luftighet; den av ett mellanrum 
mellan kropp och kläder. Allt fler sport-
kläder hängs dock inte bara lösa på 
kroppen för att tillåta den att röra sig så 
naturligt som möjligt under dem. Istället 
sitter kläderna åt för att forma kroppen 
eller inverka på kroppens inre processer. 
Enligt en annonskampanj från Adidas, 
med fotbollspelare som modeller, kan 
deras version av så kallade kompressions-
underkläder öka hastigheten i ”processen 
som skapar energi i musklerna”. Genom 
att pressa samman muskler och vävnader 
får kläderna det syresättande blodet att 
flöda snabbare. Detta sägs förbättra 
spelarnas prestationer, särskilt när det 
gäller snabbhet och uppges också före-

bygga muskelskador. De stora sportmär-
kena har alla egna versioner av plagg av 
den här typen. Damfotbollsspelare jag 
intervjuade sade dock att även om kom-
pressionsunderkläder finns i damstorlekar 
så var det inget som hela lag i damall-
svenskan blev erbjudna att prova. Det 
beror förmodligen på att sponsoravtalen 
på damsidan inte är lika stora som på 
herrsidan.

En fotbollsspelare klädd i kompres-
sionsunderkläder är förstås långt ifrån 
bilden av cyborgen – en hybrid mellan 
människa och maskin – så som den till 
exempel såg ut i Pumas marknadsförings-
kampanj för fotbollsskor i samband med 
EM 2008. I reklamen lekte företaget med 
cyborg-idén genom att montera samman 
den svenske landslagsspelaren Fredrik 
Ljungbergs överkropp med kraftiga 
robotben, vars förebilder verkade vara 
hämtade från science fiction-filmer som 

Star Wars. Men i själva verket är kom-
pressionsplaggen ett existerande exempel 
på hur kläder skapar en av de människa-
teknologi-symbioser som börjar lösa upp 
gränsen mellan natur och kultur. Prote-
ser, konstgjorda organ och plastikopera-
tioner är andra teknologier som ställer 
frågan om den mänskliga kroppens natur 
och gränser på sin spets.

Reklamen talar om att mätningar i 
laboratorier visar att kompressionsunder-
kläder ökar spelarnas snabbhet. Men de 
mycket tajta plaggen verkar inte ge 
förnimmelsen av att luft når huden, den 
som många spelare kopplar samman med 
känslan av lätthet och därmed med 
upplevelsen av snabbhet. En spelare 
berättade till exempel: ”Det är framför allt 
väldigt tajt. Tajta – som sitter verkligen 
som ormskinn!”. Ormskinnet som meta-
for talar om något tvetydigt – ett yttre 
skikt som ibland, när man ser ett ömsat 
skinn ligga på vägen, kan uppfattas som 
separat, men som oftast tillhör kroppen. 
Jag ser det som en verkligt passande 
metafor för kläder som påverkar kroppens 
inre processer. I intervjun som gjordes år 
2008 berättade samme spelare att en 
majoritet av spelarna i hans klubb 
använde kompressionsunderkläder. En 
materialförvaltare för ett annat lag sade 
dock att bara fyra till fem spelare i hans 
klubb använde dem: ”Dom är väldigt 
tajta… Det tar nog tid att vänja sig. Ja, 
dom är ju värre än de vanliga tightsen”. 
En spelare i klubben sade att han trodde 
det var lite av en vanesak: ”Har man det 
ett tag så kanske man börjar gilla det. Men 
spontant så är det inget skönt”.

Uppenbarligen finns det allsvenska 
klubbar där spelarna redan har vant sig 
vid den nya känslan som de här underklä-
derna ger. I VM 2010 för herrar hade 
spelarna i vissa lag tröjor av två olika 
modeller – varav den ena var mycket tajt. 
Frågan är om de nya extremt tajta plaggen 
kommer att bidra till en kulturell omladd-
ning av känslan av snabbhet. Kan det 
komma att bli så att känslan av det 
elastiska tygets tryck mot huden blir det 
som fotbollspelare i framtiden förknippar 
med snabbhet och en bra prestation? Det 
får tiden utvisa. 
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”En positiv kontrast 
till de alldeles för 
stora gamla avlagda 
kläder från klubbarnas 
herrlag som en del av 
tjejerna spelade i när 
de var yngre.”


